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LIMPID LIGHTS

Manipulating light by moving the light source. 

In addition to VANTOT’s collection Exploded View, Limpid Lights continues on the idea of manipulat-
ing the light with movement. By moving the light-source closer to, or further away from the lighting 
object, the intensity of the light can be adapted. While the initial LED-light is fresh and bright, the 
handblown glass shades can be used to soften the light and create a more intimate ambiance. By 
moving the light source, the light can be playfully adapted from bright to a more diffuse, soft and/or 
coloured light.

The Limpid Lights pendants are included in the collection ‘Hollandslicht’ by Eikelenboom.

Designer   Sam van Gurp & Esther Jongsma
Year of design  2015
Material  Handblown quality glass, various treatments
Est. delivery   2 - 8 weeks, excluded overseas shipping (due to many options the delivery time of  
   this item can vary. Please get in contact for the available items.)
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LIMPID LIGHTS
Type:
Limpid Light 01 

Designer   Sam van Gurp & Esther Jongsma
Year of design  2015
Material  Handblown quality glass*
Dimensions   385 x 166 x 166 (l x w x h mm)  
Est. delivery   2 - 8 weeks, excluded shipping 
(delivery time of this item can vary. Please get in contact for 
the available items.)

Treatments:
Clear   / Sharp Transition (sandblasted)
Smoke   / Sharp Transition (sandblasted)

* Limpid Lights is produced in handblown glass and therefore can contain airbubbles.  
**  Posibility for more colours on request
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LIMPID LIGHTS
Type:
Limpid Light 02

Designer  Sam van Gurp & Esther Jongsma
Year   2015
Material Handblown quality glass*
Dimensions  600 x 200 x 200  (l x w x h mm)  
Est. delivery  2 - 8 weeks, excluded shipping    
  (delivery time of this item can vary.    
  Please get in contact for the available items.)

Treatments:
Clear   / Sharp Transition (sandblasted)
Smoke   / Sharp Transition (sandblasted)

* Limpid Lights is produced in handblown glass and therefore can contain airbubbles.  
**  Posibility for more colours on request
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LIMPID LIGHTS
Type:
Limpid Light 03

Designer  Sam van Gurp & Esther Jongsma
Year   2015
Material Handblown quality glass*
Dimensions  600 x 200 x 200  (l x w x h mm)  
Est. delivery  2 - 8 weeks, excluded shipping    
  (delivery time of this item can vary.    
  Please get in contact for the available items.)

Treatments:
Clear   / Gradient Downwards (sandblasted)
Smoke   / Gradient Downwards (sandblasted) 

* Limpid Lights is produced in handblown glass and therefore can contain airbubbles.  
**  Posibility for more colours on request
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LIMPID LIGHTS
TECHNICAL information

LIGHTSOURCE
LED’s:      Integrated high power warm white LED
Colour temperature:    2700 Kelvin
Lumen:    1200 lumen
Voltage:     34 volt
Power:      350 ma 
Power consumption:    11,9 watt
CRI waarde:    80 

LED DRIVER
Driver:      meanwell PCD-16-350B 
Input:      200-240 VAC    0.20 A   50/60 Hz
     277 VAC  0.15 A   50/60 Hz
     (277 VAC for North America only)
Power consumption:   MAX 40 W
Dimmable:     YES - Tronic dimmable
     Note:  due to the LED, we highly recommend dimming 
     the light to your wishes. Full powered LED light can be blinding. 
     Please use a suitable LED dimmer for 200-240 vac, the quality of   
     the dimmer has direct influence on the light stability.
Cable Length:     up to 3,5 Meters
Cable Colour:     black

Manipulating light by moving the light source. 
Move the light source up and down to gain light effects in combination with the shade. 



 



Instructie / handleiding 
Limpid lights 

Benodigdheden: 

- Een goede dimmer/schakelaar geschikt voor LED verlichting. 

- Schroevendraaier platkop (kleine) 

- Schroeven en pluggen voor plafond bevestiging 

    (Let goed op: kies de juiste schroeven/pluggen die bij uw type plafond nodig zijn. )- 

- Inbus sleutels 

- Een zachte ondergrond (of een hand/theedoek o.i.d.) 

- Kniptang 

Stap 1  

Leg alle elementen klaar en uit de verpakking. 

Schakel de stroom uit in de meterkast voordat u begint met de volgende stappen. 

Stap 2 

Kies de juiste plek en bevestig deel A van het plafondkapje met schroeven en pluggen in het plafond.  

Zorg dat de aansluiting zich op die plek bevind en haal de snoeren door het gat in het midden zodat je ze 

later makkelijk kan aansluiten. Als er geen contactdoos of aansluitkabels aanwezig zijn op de door u gekozen 

plek kunt u de kabel eventueel ook tussen plafond en plafondplaatje laten lopen. Doe in dit geval 

bijvoorbeeld 3 moertjes om de schroef om de aftand te krijgen van de dikte van het snoer. 

Het is van belang dat het kapje stevig en loodrecht tegen het plafond komt te hangen anders zal de lamp 

uiteindelijk scheef hangen. Indien u een scheef plafond heeft kunt u het beste iets maken waardoor het 

plafondkapje zelf loodrecht komt te hangen. 

Stap 3 

Sluit de output kant van de LED driver aan op de bedrading van de LED lamp die zich in deel B van het 

plafond kapje bevindt. Sluit hiervoor de draad met wit gemarkeerd aan op de plus en de zwarte draad op 

min. 

Stap 4  

Nu is het tijd om deel B met deel A te verbinden. Voor dat dit kan dient de LED driver input aangesloten te 

worden op het stroom netwerk doormiddel van de bijgeleverde lasdoosjes. Houd daarvoor het kapje dicht bij 

het andere deel en klik de lasdoosjes dicht. Na dat dit is gebeurt kunt u Deel B om Deel A schuiven en met 

een draaiende beweging vast ‘klikken’ Hierna draait u de boutjes met een inbussleutel lichtjes vast. 



Haal na deze stap het lampje van het snoer door de glaasjes er af te klikken en het boutje los te draaien. prik 

met een schroevendraaier op de connectors om de snoertjes te ontkoppelen. Leg het lampje even opzij. 

Stap 5 

Meet de hoogte waarop de lamp komt te hangen en knip de bijgeleverde rvs kabels met een scherpe tang op 

een iets ruimere lengte af. 

Pak het glazen deel uit en stop de 3 bijgeleverde rvs kabels aan de onderkant door de lamp heen in de 3 

gaatjes bovenop. Zorg hiervoor dat de lamp op een zachte ondergrond rust om schade aan het glas te 

voorkomen. Let ook op dat hij niet kan wegrollen. 

Hierna kan de lamp opgehangen worden. Dit is het makkelijkst met 2 personen. Een persoon houd de lamp 

vast, de ander duwt de rvs kabels door de nippeltjes op het plafondkapje. De nippels zetten de kabel 

automatisch vast. U kunt op ieder moment de lamp verstellen of corrigeren door het nippeltje in te drukken 

hierdoor komt de kabel los.  Let er wel op dat u de kabel vast houd terwijl u dit doet om te voorkomen dat de 

glazen lamp valt. Deze moet in hangende staat altijd op 3 kabels rusten om de druk te verspreiden 

Stap 6 

Sluit als laatste het lampje aan. Bevestig deze door het boutje door het oogje van zowel de rvs kabel als het 

lampje te steken en het moertje hierop ietsjes vast te draaien. Haal vervolgens de klipjes van het lampje af en 

verwijder de plexiglaasjes. Prik nu de draad uiteinden in de connectors op het lampje. Dit doet u door het 

knopje van de connector voorzichtig in te drukken en de draad er op het zelfde moment in te schuiven tot er 

geen koper meer zichtbaar is. Hierna laat u de knop op de connector los en controleert u of de draad vast zit 

door er lichtjes aan te trekken. 

Stap 7 

Test de lamp. Als het goed is brand de lamp nu.  

Zo niet; geen paniek. controleer of de draden daadwerkelijk goed vast zitten zoals in stap 6 aangegeven. 

Schakel de lamp weer uit of haal de stroom er weer af en herhaal stap 6 maar verwissel nu de draden.   

Mocht de lamp na het volgen van deze stappen nog niet werken? neem even contact op. Dan helpen we je 

verder. 
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